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 ما هي اإلعاقة؟
 
 

وه�ذا يعن�ي أن ف�ي وق�ت م�ا م�ن  إعاق�ة واح�دة أو أكث�ر. أستراليين لدي�ه 5في كل  1قرب من ما ي هناك •
، أو تعم�ل مع�ه، أو تحب�ه، أو ق�اً معوَّ  اً حياتك سوف تع�اني أن�ت شخص�ياً م�ن إعاق�ة م�ا، أو تع�رف شخص�

 .قمعوَّ يكون لديك في عائلتك شخص 
 

ض�ئيل أو كبي�ر عل�ى  يروقد تكون له�ا ت�أث ظاهرة أو خفية، وقد تكون دائمة أو مؤقتة،اإلعاقة قد تكون  •
غير ظاهرة. والكثير من الناس قد ال يعتقدون ف�ي  % من اإلعاقات تكون80أكثر من قدرات الشخص. ف

بعمليات  يتعلقأنفسهم أن لديهم إعاقة؛ إال أنهم قد يكونون مؤهلين للحصول على تعديالت معقولة في ما 
 على تحقيق إمكاناتهم. بما يساعدهمم أو العمل، التعل

 
 

 قد تؤثر اإلعاقة على الحركة، أو القدرة على التعلم، أو القدرة على التواصل السهل. •
 
ل�م  ح�االتلإلعاقة هو تعريف واسع، وقد يش�مل  "1992 لعام قانون التمييز ضد المعوقين"وتعريف  •

 إعاقة، وتشمل: أنها عتبر من قبلتُ 
 

 فقدان كلي أو جزئي للوظائف الجسدية أو الذهنية. −
 الجسم. أجزاء أو جزئي لجزء منفقدان كلي  −
 وجود ميكروبات في الجسم تسبب مرضاً أو اعتالالً. −
 خلل أو تشوه أو تشويه في جزء من أجزاء الجسم. −
ش�خص آخ�ر ل�يس طريق�ة تعل�م الشخص بطريقة تختلف ع�ن تعلم اضطراب أو خلل ينتج عنه  −

 لديه هذا االضطراب أو الخلل.
عواط�ف، أو اللواق�ع، أو ا، أو فه�م ات التفكي�رلي�اضطراب أو اعتالل أو مرض ي�ؤثر عل�ى عم −

 حكم على األمور، أو ينتج عنه اضطراب في السلوك.ال
 

قين حالياً قضوا معظم حياتهم قين، إال أن الكثير من الناس المعوَّ بالرغم من أن بعض الناس ولدوا معوَّ  •
هؤالء الذين اكتسبوا إعاقاتهم نتيجة لحادث في مكان العمل أو  ،ذلك مثال بدون اإلعاقة التي لديهم أآلن.

  .تقدم في السنال نتيجةحادث سيارة، وأولئك الذين اكتسبوا إعاقاتهم 
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,  

 
 "، تشمل:1992لعام  قينالمعوَّ عتبر "إعاقة" بموجب "قانون التمييز ضد أمثلة للحاالت التي تُ  •

 
 الحاالت الطبية المزمنة −

 السكري، السرطان، مرض كرون، التهاب المفاصل.الربو، 
 اإلعاقات الذهنية −

 متالزمة داون، متالزمة إكس الهش، متالزمة الكحول الجنينية.
 إعاقات التعلم −

 الحساسية الظالمية.صعوبة القراءة، صعوبة الكتابة، 
 حاالت الصحة العقلية −

 االكتئاب، اضطرابات القلق، الفصام، الهوس االكتئابي.
 ت العصبيةالحاال −

 ر.رجَ التصلب المتعدد، الصرع، مرض أسبِ 
 اإلعاقات الجسدية −

 إصابات الحبل الشوكي، الشلل الدماغي.
 اإلعاقات الحسية −

 في السمع أو البصر.
 

 
 اإلعاقة؟ األشخاص ذوومن هم 

 
األشخاص ذوو اإلعاقة هم جزء من كل قطاع في مجتمعن�ا: الرج�ال والنس�اء واألطف�ال؛ وأرب�اب العم�ل  •

 والموظفون؛ والطالب والمعلمون؛ والسكان األصليون وغير األصليين؛ والزبائن؛ والمواطنون.
ق ه�و أن�ه ق�د يك�ون غي�ر ق�ادر عل�ى القي�ام بمه�ام معين�ة ب�نفس مع�وَّ الش�خص الالشيء الوحيد ال�ذي يمي�ز  •

ف أو ي�لتكيش�كل م�ا م�ن أش�كال ااتب�اع  ويحت�اج إل�ىالطريقة التي يتبعها معظم الناس من عامة المجتمع، 
م��ن التغل��ب عل��ى آث��ار إعاقت��ه. وال يوج��د شخص��ان لهم��ا نف��س اإلعاق��ة، يش��عران  ك��ي ي��تمكنالتح��وير 

 بإعاقتهما بنفس الطريقة.
 
 
 

 
 
 

 المصادر:
 

9T جوب أكسيس ــJob Access  
5Thttp://jobaccess.gov.au/Coworkers/Working_with_people_with_disability/Pages/home.aspx5T 

 
9T  شبكة أصحاب العمل األستراليين الخاصة بالمعوقين ــAustralian Employers Network on Disability 

www.employersnetworkondisability.com.au/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=16 
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